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Ondernemingsplan 
Staatsbosbeheer:

1. Beter BESCHERMEN

2. Meer BELEVEN

3. Duurzaam BENUTTEN

4. Een excellente organisatie



Versterken en ontwikkelen kenmerkend 
groene erfgoed en biodiversiteit:

• Nationale Parken nieuwe stijl

• Grote wateren

• Groene Metropool

Beter BESCHERMEN



Meer met burgers en ondernemers:

• Focus op jeugd, zorg en werkgelegenheid

• Hét podium voor natuurbeleving

• Dankzij onze vrijwilligers

Meer BELEVEN



We zijn een groen nutsbedrijf:

• Hernieuwbare grondstoffen

• Ruimte voor ondernemers: toerisme, landbouw

• Slim omgaan met grond en gebouwen (m2/m3)

Duurzaam BENUTTEN



Staatsbosbeheer 
Provinciale Eenheid 
Flevoland

● 18600 hectare 

● 5 beheereenheden:

- Kuinderbos

- Dronten - Lelystad

- Oostvaardersplassen

- Randmeerbossen 

- Almere

● Staatsbosbeheer werkt samen 

met provincie en gemeentes op 

het gebied van natuur en 

recreatie, zorg en participatie



Programma Nieuwe 
Natuur

Oorsprong: vervallen van verbinding 

Oostvaardersplassen – Horsterwold

Opgave:

●Betrokkenheid burger bij inrichting 

landelijk gebied vergroten

●Combineren met kwaliteitsimpuls 

voor natuur en recreatie (natuur met 

een plus)

●Compensatie-opgaven van o.a. 

stedelijke ontwikkeling Almere en 

infra een plek geven

Welke projecten?  Meetlat!



Horsterwold

● Locatie van project uit het 

Programma Nieuwe Natuur

● Streven naar meer natuur, 

meer beleving en ruimte 

voor ondernemerschap in 

EHS

● Locatie met samenwerking 

met de gemeente in 

ontwikkeling van recreatie



Plangebied Kop Horsterwold



Opgaven en kansen, oa

● Ruimtelijk: groene verbinding Zeewolde – Almere

● Omgevingsproblematiek bestaande erven oplossen

● Plekken voor ondernemers (“landingsplekken”)

● Nieuwe samenwerkingsverbanden (zorg?)

● Ruimte voor “particuliere dromen” voor Natuur

● Benutten vrijkomende grondstoffen

● Realiseren compensatieopgaven:

● Ehs en bos (afkomstig uit Hanzenlijn en woningbouw)
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Ruimte voor ontwikkeling 
van ondernemerschap en 
natuur

Doel:

● Ruimte voor recreatieve 

versterking in het 

Horsterwold

● Kwaliteitsimpuls voor natuur 

in bosgebied bij Zeewolde

Middel:

EHS-status van een aantal 

kavels in Horsterwold verlegd 

naar Lelystad 



Samenwerking op 
projectniveau

• Bestemmingswijzigingen

• Co-creatie bij inrichtingsplannen

• Boomfeestdag met gemeente

• Gezamenlijke promotie (EDEN-

award)

Samenwerking levert op:

• Overeenstemming over doelen

• Korte lijnen

• Prettige en vlotte processen



Boomfeestdag Zeewolde 2017



Voordelen van deze 
samenwerking

● Werk met werk maken

● Functies stapelen

● Samenbrengen financiële 

middelen en partijen (w.o. Rijk, 

Provincie en gemeente)

● Samenbrengen van initiatieven, 

kennis en mogelijkheden van de 

verschillende partijen. 

Maar bovenal: duurzaam gezond 

perspectief.



Sleutels voor samenwerking 

● Alle partijen vanaf het begin 

betrekken

● Projectteam met verschillende 

partijen betrokken

● Maak kosten communicatie en 

regelgeving expliciet

● Goede timing mitigerende 

maatregelen

● Zorg voor, en communiceer, een 

duidelijk eindbeeld

● Transparantie in handelen en 

uitvoering maatregelen



Dank voor uw aandacht


